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The research aims to study ways of measuring sustainable
development goals that are determined in four main dimensions:
economic, social, environmental and institutional. Some countries
and institutions have resorted to developing transactions or special
evidence to measure the achievements of sustainable development,
especially for the dimensions that overlap with each other in order to
truly measure them. As each guide includes a number of indicators
that are derived from the goals of the sustainable development
process to measure the degree of achievement in these goals, The
most prominent of these are improving the quality of life, optimal
use of resources, introducing modern technology, increasing the
awareness of the population about the importance of the
environment, and achieving economic and social justice and others.
The main research problem included what are the goals, dimensions
and principles of sustainable development? What are the most
important indexes and indicators to measure the achievement of the
sustainable development goals? The hypothesis answered the
questions of the research problem that there are several goals for
sustainable development, the most prominent of which is achieving
a better quality of life for the population and protecting the
environment. The dimensions of sustainable development were
represented in four aspects: economic, social, environmental and
institutional. There are also a large number of indicators to measure
the extent of achieving the sustainable development goals.
Key Words: Sustainable Development, The Goals, Indicators,
Dimensions of Sustainable Development.
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آليات قياس أهداف التنمية المستدامة
سليم
دالل

ياوز جمال3

حسن كاظم4

الملخص
إلت تتحدد يض أربعة أبعاد
يهدف إلبحث ؤىل درإسة طرق قياس أهدإف إلتنمية إلمستدإمة ي
ه إقتصادية وإجتماعية وبيئية ومؤسسية .وقد لجأت بعض إلدول وإلمؤسسات
رئيسة ي
ؤىل تطوير معامالت أو إدلة خاصة لقياس منجزإت إلتنمية إلمستدإمة وخصوصا للبعاد
ر
إلمؤشإت
حقيط .إذ يضم كل دليل عدد من
إلمتدإخلة مع بعضها إلجل قياسها بشكل
ي
إلت يتم إشتقاقها من أهدإف عملية إلتنمية إلمستدإمة لقياس درجة إؤلجنجا يض هذه
ي
إألهدإف ,ومن أبر ها تحسي جنوعية إلحياة وإستخدإم أمثل للموإرد ,وإدخال إلتكنولوجيا
وش إلسكان بأهمية إلبيئة ,وتحقيق إلعدإلة إإلقتصادية وإإلجتماعية
إلحديثة ,و يادة ي
بماه أهدإف وأبعاد ومبأدىء إلتنمية
ئيسة
ر
إل
إلبحث
مشكلة
وغيها .تضمنت
ي
ر
ه أهم إألدلة وإلمؤشإت لقياس مدى ؤجنجا أهدإف إلتنمية إلمستدإمة؟
إلمستدإمة؟ وما ي
وإجابت إلفرضية عىل إسئلة مشكلة إلبحث بأن هناك عدة أهدإف للتنمية إلمستدإمة كان
إبر ها تحقيق جنوعية حياة إفضل للسكان وحماية إلبيئة ..وتمثلت أبعاد إلتنمية إلمستدإمة
ه إإلقتصادية وإإلجتماعية وإلبيئية وإلمؤسسية ,كما أن هناك عدد كبي
بأربعة جوإجنب ي
ر
إلمؤشإت لقياس مدى تحقيق أهدإف إلتنمية إلمستدإمة.
من
ر
الكلمات المفتاحية :إلتنمية إلمستدإمة ,إألهدإف ,إلمؤشإت ,أبعاد إلتنمية إلمستدإمة.

المقدمة:
ر
إلماذ ظهرت
إجنتش مفهوم إلتنمية إلمستدإمة بشكل شي ع يض إجنحاء إلكرة رضية ,فمنذ بدإية ثماجنينات إلقرن
ي
إلت باتت تهدد إشكال إلحياة فوق سطح إألرض ,فكان إل بد من إيجاد فلسفة تنموية جديدة
إلمشكالت إلبيئية إلخطية ي
إلت توإجه معظم
تساعد يض إلتغلب عىل هذه إلمشكالت ,وقد إرتبط ظهور إلتنمية إلمستدإمة بنوعي من إلمشكالت ي
وه إإلجنتشار إلوإسع وإلميإيد للفقر وإلتدهور إلمستمر للبيئة إلطبيعية(.) Kozlowski and Hill, 1998,p.3
دول إلعالم ي
إلت ت يط
ل يس هناك إتفاق حول تعريف إلتنمية إلمستدإمة ,وقد عرفت أول مرة يض تقرير بروجنتلند بأجنها إلتنمية ي
إحتياجات إلحاض دون إإلخالل بقدرة إإلجيال إلقادمة يض تلبية إحتياجاتهم (تقرير إللجنة إلعالمية للبيئة وإلتنمية
جوهانسيغ يض جنوب إفريقيا عام  ٢٠٠٢عىل
إلدوىل للتنمية إلمستدإمة إلذي إجنعقد يض
 ,8919,ص .)18وأ كد إلمؤتمر
ر
ي
عالم منصف يدرك ضورة كفالة إلكرإمة إؤلنساجنية للمجتمع ,حيث يمثل إلسالم وإإلمن
إإلليإم بإقامة مجتمع
ي
إلثقاض (عبد هللا ,8991 ,ص
وإإلستقرإر وإحيإم إؤلنسان وإلحريات إألساسية بما فيها إلحق يض إلتنمية وإحيإم إلتنوع
ي
 .)81وهناك إجماع عىل أن عبارة إلتنمية إلمستدإمة تشي ؤىل مجموعة وإسعة من إلقضايا وتستلزم جنهجا متعدد
إلجوإجنب ؤلدإرة إإلقتصاد وإلبيئة وإألهتمامات ر
إلبشية وإلقدرة إلمؤسسية ( تقرير إإلسكوإ ,1008 ,ص .)1وتستخدم
ر
ر
إلمؤش عىل إجنه أدإة تصف
إلمؤشإت  Indicatorsلقياس مدى إلتقدم وإؤلجنجا إلذي تحقق يض مجال إلتنمية ,ويعرف
بصورة كمية موجزة وضع أو حالة معينة ,يض حي تعرف إلمعامالت أو إألدلة ومفردها معامل أو دليل  Indexفهو عبارة
ر
إلت يتم تولي فها بطريقة معينة إحصائية معينة لوصف حالة
كيت أو
تجميص لعدد من إلمؤشإت إلمختارة ي
ي
عن مقياس تر ر ي
ر
ر
إلت يستخدم من إجلها إلمؤش ولكن بصورة إكي وإقعية وشمولية (إبو جنط,1002,
أو وضع قائم ولنفس إألغرإض ي
ر
إلمؤشإت وإلمعامالت إلخاصة بقياس إلتنمية بشكل مستمر جنتيجة تطور
ص .)52وقد تطورت أعدإد وأجنوإع هذه
3
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ر
ر
إلمؤشإت
إلمؤشإت من أهدإف عملية إلتنمية جنفسها ,وتكمن إهمية هذة
مفهوم ومحتوى عملية إلتنمية ,وتشتق هذه
ووإضص إلسياسات إن يعرفوإ ما إذإ كاجنوإ يسيون يض إلطريق إلصحيح وتساعد عىل رصد
كوجنها تتيح لمتخذي إلقرإرإت
ي
إلتقدم إلمحر يض إلتنمية إلمستدإمة .ولذلك تسص إلتنمية إلمستدإمة ؤىل تحقيق مجموعة من إألهدإف إبر ها بتحسي
وش إلسكان باهمية إلبيئة ,وتحقيق إلعدإلة
جنوعية إلحياة وإستخدإم إمثل للموإرد ,وإدخال إلتكنولوجيا إلحديثة ,و يادة ي
إإلقتصادية وإإلجتماعية وغيها.
ر
وإلمؤشإت
ه إهم إألدلة
تضمنت مشكلة إلبحث إلرئيسة
بماه أهدإف وأبعاد ومبأدىء إلتنمية إلمستدإمة؟ وما ي
ي
لقياس مدى ؤجنجا أهدإف إلتنمية إلمستدإمة؟ وإجابت فرضية إلبحث عىل إسئلة مشكلة إلبحث بأن هناك عدة
أهدإف للتنمية إلمستدإمة كان إبر ها تحقيق جنوعية حياة إفضل للسكان وحماية إلبيئة ..وتمثلت أبعاد إلتنمية
ر
إلمؤشإت
ه إإلقتصادية وإإلجتماعية وإلبيئية وإلمؤسسية ,كما إن هناك عدد كبي من
إلمستدإمة باربعة جوإجنب ي
لقياس مدى تحقيق أهدإف إلتنمية إلمستدإمة.
 .2أهداف التنمية المستدامة ومبادئها
تهدف إلتنمية إلمستدإمة ؤىل تحقيق مجموعة من إألهدإف من خالل أبعادها ومحتوإها وتتمثل هذه إألهدإف ( Geis
:)and Kutzmark, 1997,p.4
 تحقيق جنوعية حياة إفضل للسكان :تحاول إلتنمية إلمستدإمة من خالل عمليات إلتخطيط وتنفيذ إلسياساتإلتنموية يض إلمجتمع إقتصاديا وإجتماعيا وجنفسيا وروحيا عن طريق إليكي عىل إلجوإجنب إلنوعية للنمو وليس
إز.
إلكمية وبشكل عادل ومقبول وديمقر ي
 إحيإم إلبيئة إلطبيعية :تركز إلتنمية إلمستدإمة عىل إلعالقة بي نشاطات إلسكان وإلبيئة وتتعامل مع إلنظمإلطبيعية ومحتوإها عىل إجنها إساس حياة إإلنسان.
وش إلسكان بالمشكالت إلبيئية إلقائمة :تنمية إحساسهم بالمسؤولية تجاهها وحثهم عىل إلمشاركة
 تعزيز يإلفاعلة يض إيجاد حلول مناسبة لها من خالل مشاركتهم يض أعدإد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برإمج ومشاري ع
إلتنمية إلمستدإمة.
عقالن للموإرد :تتعامل إلتنمية إلمستدإمة مع إلموإرد إلطبيعية عىل إجنها موإرد
 تحقيق إستغالل وإستخدإمي
عقالن.
محدودة ولذلك تحول دون إستيإفها أو تدميها وتعمل عىل إستخدإمها وتوظيفها بشكل
ي
 ربط إلتكنولوجيا إلحديثة بأهدإف إلمجتمع :تحاول إلتنمية إلمستدإمة توظيف إلتكنولوجيا إلحديثة بما يخدمأهدإف إلمجتمع من خالل توعية إلسكان بأهمية إلتقنيات إلمختلفة يض إلمجال إلتنموي وكيفية إستخدإم
إلمتاح وإلجديد منها يض تحسي جنوعية حياة إلمجتمع وتحقيق أهدإفه إلمنشودة.
 إحدإث تغيي مستمر ومناسب يض حاجات وإولويات إلمجتمع :وبطريقة تالئم إمكاجنياته وتسمح بتحقيقإلتوإ ن إلذي بوإسطته يمكن تفعيل إلتنمية إإلقتصادية وإلسيطرة عىل جميع إلمشكالت إلبيئية ووضع إلحلول
إلمناسبة لها.
أما إلمبادئ إإلساسية للتنمية إلمستدإمة فقد حددت عىل إساس إلعالقة بي إلنمو من جهة وإلبيئة بما تحويه من موإرد
من جهة إخرى ,أي إجنها عالقة تكاملية وليست عالقة تنافرية أو ضإع إلن تحقيق أي جنمو إقتصادي يحتاج ؤىل موإرد
يعت أن إلجهود
وإىل حماية إلبيئة مما يتطلب إلمحافظة عىل إلموإرد وإستغاللها بشكل
ي
عقالن دون تدميها وهذإ ي
إلموجهة لحماية إلبيئة تعز من حماية إلتنمية وإستمرإريتها من خالل هذه إلمبادئ:
 -8إستخدإم أسلوب إلنظم يض أعدإد وتنفيذ خطط إلتنمية إلمستدإمة :يعد أسلوب إلنظم أو إلمنظومات Systems
 approachرشطا إساسيا ألعدإد وتنفيذ خطط إلتنمية إلمستدإمة ,وذلك من منطلق إن إلبيئة إؤلنساجنية ألي مجتمع
ر
إلكون ككل ,وإن أي تغيي يطرأ عىل محتوى وعناض
فرش وصغي من إلنظام
ه ؤإل جنظام
بشقيها
ي
ي
إلطبيص وإلبشي ما ي
ي
ر
فرش مهما كان حجمه ينعكس ويؤثر عليها تأثيإ مباشإ يض عناض ومحتويات إلنظم إإلخرى ,ومن ثم إلنظام
جنظام
أي
ي
إلكىل لالرض ,لذلك تعمل إلتنمية إلمستدإمة عىل تحقيق توإ ن إلنظم إلفرعية برتبها وإحجامها إلمختلفة مما يؤدي
ي
بالنهاية ؤىل ضمان توإ ن بيئة إألرض عامة )Bernke and others, 1998,p.5( .فالمشاكل إلبيئية ترتبط إحدإها باإلخرى,
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فقطع إلغابات وإإلحرإش مثال يؤدي ؤىل شعة تدفق إلمياه إلسطحية وهذإ بدوره يزيد من إجنجرإف إليبة وتعريتها .كما
إلحمر وإلتلوث ؤىل تدمي إلغابات وإلمسطحات إلمائية وخصوصا إلمغلقة ,فهناك عالقة بي مشكالت
يؤدي إلمطر
ي
ر
إلمباش عن تدهور
ه إلمسؤول
إلعالم
دول
من
كثي
ض
إلمطبقة
إعية
ر
إلز
فالسياسات
إإلقتصادية,
إلتنمية
وإجنماط
إلبيئة
ي
ي
إليبة وقطع إلغابات وهكذإ (.إللجنة إلعالمية للبيئة وإلتنمية,8915 ,ص )52
إلمحىل أي من إلتجمعات إلسكاجنية سوإء إكاجنت
إلمكان
 .1المشاركة الشعبية :إن إلتنمية إلمستدإمة تبدأ يض إلمستوى
ي
ي
فالوطت ,يتطلب تحقيقها
يم
قل
فاأل
إلمحىل
إلمكان
إلمستوى
يعت إجنها تنمية من إسفل ,تبدأ من
ي
ي
ي
ي
مدجنا إم قرى ,وهذإ ي
إلت تمكن إلهيئ ات إلرسمية وإلشعبية وإإلهلية وإلسكان بشكل
بشكل فاعل توفي شكل مناسب من إشكال إلالمركزية ي
عام من إلمشاركة يض خطوإت أعدإد وتنفيذ ومتابعة خططها .وهنا يكون دور إلحكومات إلمحلية وإلمجالس إلبلدية
ر
إلمحىل مثل إإلمور إلتالية ( Bernke and
إلت تخدم حاجات إلمجتمع
ي
وإلقروية كبيإ من خالل إصدإر عشإت إلقرإرإت ي
:)others, 1998,p.2
 إيجاد إجنماط فعالة إلستخدإمات إألرض تحد من إلزيادة يض إرتفاع درجة إلحرإرة ,وتحسي جنظم إلموإصالت ,وترشيدإستهالك إلطاقة ,وستكون إلنتيجة إلحد من مشكالت إلتلوث وإإل دحام إلمروري وإجنخفاض إلنفقات إلمرصودة لهذه
إلغاية مما يساعد عىل تحسي جنوعية إلحياة.
 ؤدإرة ومعالجة إلنفايات إلبيئية وإلتجارية وإلصناعية من خالل برإمج إلتدوير وإعادة تصنيع كميات كبية منها بدإل منإليإمج ستعمل عىل إيجاد بيئة جنظيفة وترشيد
حرقها أو رميها يض إإلجنهار وإلمسطحات إلمائية أو تصديرها ,مثل هذه ر
وبالتاىل تحسي جنوعية حياة إلسكان وتوفي إلمئات من فرص إلعمل إلجديدة ؤىل جاجنب فوإئدها إلبيئية
إستخدإم إلموإرد
ي
 إلحد من إجنبعاث كلورفلور إلكاربون إلمسؤول عن تدهور طبقة إإلو ون من خالل عدم تشجيع إلسكان عىل إستخدإمإلت تحتوي عىل هذه إلمادة أو منع إستهالكها وهذإ يساعد عىل تحسي مستويات إلصحة إلعامة للسكان
إلبضائع ي
ويقلل تكاليف إلعناية إلصحية.
 تخفيض إستهالك مشتقات إلنفط من خالل تشجيع إلسكان عىل إستخدإم وسائط إلنقل إلعام وإإلستثمار يض جنظمإلموإصالت ,وإنشاء شبكات من طرق إلنقل إلفعالة ,وهذإ سيعمل عىل تقليل كلفة إلنقل للسكان ومن تلوث إلهوإء.
 معدإلت إستغالل إلموإرد يجب إن إل تتجاو معدإلت تجددها يض إلطبيعة .وحجم إلملوثات وإلنفايات إلناجمة عننشاطات إإلنسان يجب إن إل تزيد عن معدإلت إلقدرة إلبيئية عىل إلتخلص منها وإعادة تمثيلها .كما يجب إستغالل
إلموإرد بعقالجنية ,وإلتحول ؤىل إستخدإم إلموإرد إلمتجددة بدإل من إلموإرد إلغي متجددة ,وإستخدإم إلموإرد إلمحلية
إلت تنفذ
إلت يمكن إن يعاد تدويرها وتصنيعها من جديد بدإل من إلبضائع ي
إلمتاحة بدإل من إإلستيإد ,وإجنتاج إلبضائع ي
جنتيجة إإلستهالك ,إلمساوإة يض تو ي ع عوإئد إلنمو وإلتنمية مكاجنيا وطبقيا.
يعت إجننا مطالبون بوصفنا سكاجنا وصناع قرإر بتغيي طرق تعاملنا مع إإلشياء يض
إن تطبيق فلسفة إلتنمية إلمستدإمة ي
ه إلمحافظة عىل إلبيئة ,وتحقيق جنمو إقتصادي معقول ,وتحقيق إلعدإلة
بيئاتنا إلمحلية وإلسي جنحو إتجاهات رئيسة ي
وبالتاىل سيقود ؤىل تحسي مستوى إلمعيشة وضمان حياة جيدة للجميع.
إإلجتماعية.
ي
 .3قياس التنمية المستدامة
إلت إلبد إليكي عليها
ه إقتصادية وإجتماعية وبيئية ومؤسسية ي
تتحدد أبعاد إلتنمية إلمستدإمة يض إربعة أبعاد رئيسة ي
جميعا بنفس إلمستوى من إإلهمية ,كوجنها جوإجنب ميإبطة ومتكاملة ومتدإخلة وأي تغيي يطرأ عىل جاجنب منها فأجنه
ينعكس بصورة أو باخرى عىل إلجوإجنب إإلخرى( .) Sustainable Measures, 2000,p1ويتم قياسها باستخدإم
ر
ر
إلمؤشإت تم تطويرها لمتابعة إلتقدم إلحاصل وتقييم فاعلية وأثر إلسياسات إلتنموية إلمطبقة عىل
إلمؤشإت ,إن هذه
ر
إلمؤشإت لقياس إلتنمية إلمستدإمة يض
تنمية وإستغالل إلموإرد إلطبيعية ( )Tinder,2000,p.1لذلك فأن أعدإد
ه)UN. 2000,p.13( :
إلمستويات إلمكاجنية إلمختلفة تمر يض مجموعة من إلمرإحل ي
 -1المرحلة األوىل وتشمل الخطوات التالية:
 تحديد إلجهات ذإت إلعالقة بعملية إلتنمية إلمستدإمة بشقيها إلحكومية وإلخاصة.
إلت تسص لتحقيقها يض ظل إألولويات إلوطنية.
 تحديد دور كل جهة يض عملية إلتنمية وإألهدإف ي
 وضع إلية لتحقيق إلتنسيق وإلتكامل بي هذه إلجهات.
ر
إلت تستخدمها هذه إلجهات يض تقييم ؤجنجا إتها.
 تحديد إلمؤشإت ي
 -2المرحلة الثانية وتتكون من الخطوات التالية:
ر
ر
إلحاىل لهذه إلمؤشإت.
إلمؤشإت إلمستخدمة يض إلدولة أو إألقليم وإلوضع
 تحديد
ي
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ر
ر
إلت إعدتها إألمم إلمتحدة لقياس إلتنمية إلمستدإمة.
 بيان مدى إنسجام هذه إلمؤشإت مع قائمة إلمؤشإت ي
ر
إلموشإت.
إلت تستخدم هذه
 تحديد إلجهات ي
ر
إلت من إجلها تستخدم هذه إلمؤشإت .يالحظ جدول()8
 تحديد إألهدإف ي
ر
جدول ( )8إلمؤشإت وإوجه قياسها للهدإف إلمحددة
ر
إلقياس
إلمؤش
إإلجماىل
إلقوم
معدل دخل إلفرد من إلناتج
ي
ي
إإلجماىل
إلقوم
معدل إلنمو لدخل إلفرد من إلناتج
ي
ي
نسبة إلدخل  %00إلدجنيا
إلسكان
إلسكان
معدل إلنمو
ي
معدإلت إإلعالة
إستهالك إلسعرإت
إليوتي
إستهالك ر
تغذية إلحوإمل
نسبة جنفقات إلغذإء من ميإجنية إإلشة
إلحصول عىل إلماء إلصالح ر
للشب
إلمرإفق إلعامة
توقع إلحياة
وفيات إإلطفال إلرضع
إلوفاة جنتيجة لالمرإض إإللتهابية
عدد إإلطباء
عدد إلممرضات
عدد إإلشة
معدإلت غي إإلميي
نسبة جنفقات إلملبس من ميإجنية إإلشة

إلكثافة /عدد إلغرف للفرد إلوإحد
إإلستقاللية دإخل إلميل
جنوعية إلسكن

إسعار إلسوق
إسعار إلسوق
نسبة إلدخل إلخاص إلمستلم من إل  %00إألقل
دخال من إلعوإئل
إلكىل
إحصاء إلسكان ي
إلمعدل إلسنوي إلمركب محسوبا عىل عدد إلسكان
يض منتصف إلسنة
ر
نسبة إلسكان أقل من 82سنة وإكي من  52ؤىل
إلسكان يض سن إلعمل 52-82سنة
إستهالك إلغذإء بالكيلو/سعرإت للفرد إلمعدل يض
إليوتي بالغرإمات للفرد يض
إليوم إلوحد وإستهالك ر
إليوم لوحد
و ن إلطفل عند إلوإلدة
كلفة إلسلع من إلحاجات إإلساسية إلغذإئية للعائلة
من إربعة إفرإد
إلنط
نسبة إلسكان إلذين يحصلون عىل إلماء
ي
بالطرق إلمختلفة
إلت تحتوي عىل مرإفق عامة
نسبة إلمساكن ي
معدإلت توقع إلحياة بي إلسكان ,إلوفيات يض فئات
عمرية معينة
عدد إلوفيات إلسنوي لالطفال بعمر أقل من سنة/
ونسبتهم ؤىل  8000وإلدة حية
نسبة إلوفيات بسبب إمرإض إإللتهابات وإلمرإض
إلطفيلية
عدد إإلطباء 800/إلف موإطن
عدد إلممرضات 800 /إلف موإطن
عدد إإلشة  800/إلف موإطن
نسبة إلسكان فوق  82سنة إلقادرين عىل إلكتابة
وإلقرإءة
إحتياجات إلملبس مقاسة باستهالك إلفرد من
إلياردإت من إلقماش ويحسب لمعدل عائلة باربعة
إفرإد
عدد إإلشخاص للغرفة إلوإحدة يض إلمرإكز إلحضية
إلمأهولة
إلعالقة بي عدد وحدإت إلميل وعدد إليإلء
إلخدمات إلمتوفرة يض إلسكن(مرإفق عامة ,رتييد,
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إلنفقات إلعسكرية
فية إإلستقالل
إلسياخ
إلوفيات بسبب إلعنف
ي
جنتخان
إلنظام إإل ر ي

إلنسبة إلتجارية
تصدير إلمعادن
جنفقات إإلستهالك إلحكومية
إلمساعدإت إلخارجية
نسبة إلمساعدإت إلمستلمة من إلبلدإن إإلخرى

إلنسبة إلسكاجنية يض إألرض إلزرإعية

تدفئة ,وسائل كهربائية....إلخ)
إلقوم
إإلجماىل
نسبتها من إلدخل
ي
ي
عدد سنوإت إإلستقالل حت جنهاية إلفية إلمدروسة
إلسياخ خالل
معدل إلوفيات من جرإء إلعنف
ي
إلفية إلمدروسة
إيجاد تدرج لتكرإر حدوث إإلجنتخابات خالل إلفية
ر
كمؤش للتنافس وإلحرية يتدرج ب :
إلمدروسة
صح حر
تنافد
أ  -جو
ي
ي
ب – منحرف بشكل وإضح عن أ
ج -منحرف بشكل متطرف عن أ
د  -إلتوجد إجنتخابات
إلقوم
إلدخل
من
ونسبتها
إلصادرإت+إلوإردت
ي
إإلجماىل
ي
نسبتها من مجموع إلصادرإت
إلمحىل
إإلجماىل
نسبتها من إلدخل
ي
ي
/
إلمساعدإت من جميع إلمصادر للفرد إلوإحد
إإلليإمات إلثنائية إلمالية من إلبلدإن إإلخرى
إلت يستلمها
ونسبتها من مجموع إلمساعدإت ي
إلقطر إلمعي
إلسكان للكيلومي إلمرب ع إلوإحد من إألرض إلزرإعية

ر
وإلمؤشإت إإلجتماعية إلمطلوبة لقياس ؤجنجا يض جهود إلتنمية إلعربية رؤية جنقدية
إلبصام,دإرم ,حول إلمفاهيم
ر
إلعرن,إلمنظمة إلعربية
لالتجاهات إلجديدة  ,جندوة تطبيق إلمؤشإت إإلجتماعية وإإلقتصادية عىل إلتخطيط يض إلوطن
ري
لليبية وإلثقافة وإلعلوم ,بغدإد ,8995 ,ص.105
ر
إلت تعكس إلعالقة بي إألولويات إلوطنية وإسيإتيجية إلتنمية إلمستدإمة
 .3المرحلة
ر
األخية  :يجب إختبار إلمؤشإت ي
ر
إلت إعدتها إألمم إلمتحدة مع ضورة إلتاكيد عىل:
يض إلدولة أو إألقليم من خالل قائمة من إلمؤشإت إلمستخدمة وتلك ي
ر
إلمؤشإت ,وإمكاجنية جمع ما هو غي متاح من إلبياجنات ,ومصدر إلبياجنات ,وإستمرإرية توفر
مدى توفر إلبياجنات لهذه
إلبياجنات ,وإمكاجنية إلحصول عىل إلبياجنات بسهولة ,ومدى وإقعية هذه إلبياجنات ,وطريقة ؤجنتاج هذه إلبياجنات مطبوعة,
ؤلكيوجنية ,تقارير...
ولتسهيل عملية ؤعدإد ر
نبص طرح مجموعة من إإلسئلة وإإلجابة عنها من إجل
ي
فأجنه
إلمستدإمة
إلتنمية
لقياس
إت
مؤش
ي
ر
ه ( موسشيت ,8995 ,ص: )855
وإإلسئلة
إلمؤشإت مع عملية إلتنمية إلمستدإمة,
ضمان إتساق وتالئم هذه
ي
ر
 لماذإ جنحتاج إلمؤشإت؟
 من إلذي يستخدمها؟
 ما هو إلغرض من إستخدإمها؟
 ما مدى إلحاجة لتحديثها؟
ر
إلمؤشإت إإلقتصادية وإإلجتماعية وإلبيئية وإلمؤسسية إلمناسبة للهدإف؟
ماه

ي
ر
لدء يحدث يض إلمستقبل؟
 كيف جنضع وحدة قياس ي
ومن أجل أعدإد ر
مؤشإت فاعلة لقياس إلتنمية إلمستدإمة إلبد من تطبيق إلمعايي إلتالية( Sustainable Measures,
)2000,p1و (موسشيت ,8995 ,ص:)855
ر
إلمؤشإت قابلة للقياس.
 -8أن تكون
 -1أن تكون وإضحة ودقيقة ويمكن فهمها وتقبلها.
 -8أن تعكس شيئا إساسيا من جوإجنب إلمجتمع إإلقتصادية وإإلجتماعية وإلبيئية وإلمؤسسية.
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 -0أن يمكن إلتنبؤ بها أو توقعها.
 -2أن تكون لها مرجعية وذإت قيمة حدية متاحة.
 -5أن تقوم عىل بياجنات متاحة أو يمكن جمعها.
 -5أن يمكن إلتحكم بها.
وعي إلمكان.
 -1أن تكون حساسة للزمن ر
 -9أن تساعد عىل إلمقارجنة مع إلمناطق إإلخرى.
ر
إلمؤش إلجيد فيما يتعلق بالتنمية إلمستدإمة ( ) Mpeqb,2000,p.8فيجب إن يكون وثيق إلصلة
أما خصائص
بالموضوع إلمرإد درإسته ,وحساس للتغي يض إلزمان وإلمكان ,وقادر عىل إلقياس مدى إلتقدم يض مجال معي ,ومتكرر
وحقيط يعكس إلوإقع ,ويقدم معلومات وقتية.
وقابل للمقارجنة ومؤسس عىل بياجنات تجمع بشكل منتظم,
ي
وقد لجأت بعض إلدول وإلمؤسسات ؤىل تطوير معامالت أو إدلة خاصة لقياس منجزإت إلتنمية إلمستدإمة وخصوصا
حقيط ,وكان من إشهر هذه إلمعامالت هو معامل إلرفاه إإلقتصادي
للبعاد إلمتدإخلة مع بعضها إلجل قياسها بشكل
ي
إلمستديم  Index for Sustainable Economic Welfareوتقوم فكرة هذإ إلمعامل عىل ضورة حسم كل من إإلستهالك
إلصاض,
إلمحىل
إلمحىل للحصول عىل إلناتج
إإلجماىل
إلطبيص من إلناتج
يض رأس إلمال إلمادي وإإلستهالك يض رأس إلمال
ي
ي
ي
ي
ي
إإلجماىل
إلمحىل
وقد ذهب إلبعض ؤىل إلقول بضورة إن تستثت إلنفقات إلمخصصة للمحافظة عىل إلبيئة من إلناتج
ي
ي
طت
إلو
إلدخل
مفهوم
عىل إعتبار إجنها جناجمة عن إلنشاطات إإلقتصادية إلمختلفة ,وجنتيجة لذلك فقد تم إلتوصل ؤىل إن
ي
إلمستدإم إلذي يقوم عىل إسيإتيجية إلعيش إلمستدإم Kozlowski and ( Strategy of Sustainable Living
) Hill,1998,p.5
إلصاض ( -قيمة إإلستهالك من إلموإرد إلطبيعية +جنفقات إلمحافظة عىل
إلمحىل
إلمستدإم=إلناتج
إلعيش
إسيإتيجية
ي
ي
إإلجماىل  -إإلستهالك يض رأس إلمال إلمادي.
إلمحىل
إلصاض = إلناتج
إلمحىل
إلبيئة وصياجنتها) ,عىل إعتبار إلناتج
ي
ي
ي
ي
 .0ر
مؤشإت قياس إلتنمية إلمستدإمة
ر
بعد إإلهتمام إلكبي بدرإسات وإبحاث إلتنمية إلمستدإمة بر ت إلحاجة ؤىل وضع مؤشإت كلية للتنمية إلمستدإمة
ر
(إلهيت,
ه
ي
تشخص إلتفاعل بي إلمتغيإت ( إإلقتصادية وإإلجتماعية وإلبيئية وإلمؤسساتية  .وإن هذه إلمؤشإت ي
 ,1005ص: )25
ا
ر
إلمؤش إإلقتصادي عدة ر
ر
مؤشإت من إهمها:
المؤشات االقتصادية :يتضمن
أول-
ر
إإلجماىل باإلسعار
إلمحىل
إلمؤش من خالل قسمة إلناتج
إؤلجماىل :يحسب هذإ
إلمحىل
 - ١جنصيب إلفرد من إلناتج
ي
ي
ي
ي
ر
إلجارية يض سنة معينه عىل عدد إلسكان يض تلك إلسنة .وإن إإلهمية إإلقتصادية لهذإ إلمؤش تكون من خالل عكسه
إلكىل وحجمه.
معدإلت إلنمو إإلقتصادي وقياس مستوى إؤلجنتاج ي
إؤلجماىل يعرف باجنه (  )Fixed Capital Formationتكوين رإس
إلمحىل
إؤلجماىل ؤىل إلناتج
 - ٢نسبة إإلستثمار إلثابت
ي
ي
ي
إإلجماىل كجزء من إلقابلية إؤلجنتاجية إإلجنية إلموجهة ؤىل ؤجنتاج إلسلع إلرإسمالية كاألبنية وإؤلنشاءإت و
إلمال إلثابت
ي
إلصاض إلذي يستخدم
إلمال
إس
ر
تكوين
:
قسمي
ؤىل
إلثابت
إلمال
إس
ر
تكوين
وينقسم
.
إلنقل
ووسائل
وإآلإلت
إلمكائن
ي
إلتعوير إلذي يستخدم للحفاظ عىل إلطاقة إؤلجنتاجية إلقائمة أو تعويض
يض يادة إلطاقة إؤلجنتاجية وتكوين رإس إلمال
ي
إإلجندثار يض رإس إلمال إلثابت إلقائم .
 - ٣نسبة إلصادرإت ؤىل إلوإردإت  :يبي ر
مؤش صادرإت إلسلع وإلخدمات كنسبة من وإردإت إلسلع وإلخدمات قدرة
ر
إلمؤش من حقيقة إرتفاع درجة إجنفتاح إإلقتصاديات
وتي إإلهمية إلحيوية لهذإ
إلبالد عىل إإلستمرإر يض إإلستيإد  .ر
إلعالم.
إلمحلية عىل إإلقتصاد
ي
إلت يقدمها إلقطاع
وإلقروض
كالمنح
إلرسمية
جنمائية
ؤل
إ
إلمساعدإت
وتشمل
:
إلرسمية
جنمائية
ؤل
إ
 - ٤مجموع إلمساعدة
ي
ر
ر
إلرسم ؤىل بعض إلبلدإن بهدف إلنهوض بالتنمية وإلخدمات إإلجتماعية بشوط مالية ميشة  .ويقيس هذإ إلمؤش
ي
إإلجماىل .وإن ؤسيإتيجية إلتنمية
إلقوم
إلناتج
من
مئوية
كنسبة
يحسب
وهو
إلمختلفة,
إلمساعدإت
مستويات
ي
ي
إلمستدإمة إل تتطلب إإلعتماد إلكبي عىل إلمعوجنات وإلمساعدة إلخارجية.
ر
إإلجماىل ويمثل
إلمحىل
إلمؤش كنسبة مئوية من إلناتج
إإلجماىل :يحسب هذإ
إلمحىل
إلخارج/إلناتج
-٥إلدين
ي
ي
ي
ي
ر ي
مديوجنية إلبلدإن ويساعد يض تقييم قدرتها عىل تحمل إلديون.
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ر
إلمؤش إإلجتماش عدة ر
ر
مؤشإت من إهمها:
المؤشات االجتماعية :يتضمن
ثانيا-
ي
ر
 - ١معدل إلبطالة :يعكس هذإ إلمؤش عدد إؤلفرإد يض سن إلعمل وإلقادرين عليه ولم يحصلوإ عىل فرصة عمل كنسبة
مئوية من إلقوى إلعاملة إلكلية يض بلد ما.
إلسكان :يوضح متوسط إلمعدل إلسنوي للتغي يض حجم إلسكان وإهميته يض إلتنمية إلمستدإمة تكون
 - ٢معدل إلنمو
ي
من خالل رشط عدم تخلف معدل جنمو جنصيب إلفرد من إلدخل عن معدل جنمو إلسكان.
- ٣معدل إألمية بي إلبالغي :ويحسب من خالل نسبة إألفرإد إلذين تتجاو إعمارهم  ١٥سنة وإلذين هم أميون ؤىل
مجموع إلبالغي.
وإلعاىل :وهم عدد إلملتحقي بهذه إلمدإرس إإلولية وإلعليا ؤىل مجموع
إإلبتدإن وإلثاجنوي
 - ٤معدل إإللتحاق بالمدإرس
ي
ي
إلمؤش مدى ر
ر
نش إلتعليم وإلمعرفة يض بلد ما.
إلسكان ,ويعكس هذإ
- ٥نسبة إلسكان يض إلمناطق إلحضية :ويمثل نسبة إلسكان إلمقيمي يض إلمناطق إلحضية ؤىل مجموع إلسكان .ويعكس
ر
إلصناش يض تحقيق إلتنمية إلمستدإمة.
إلمؤش درجة إلتوسع إلحضي وكذلك مدى مشاركة إلقطاع
هذإ
ي
ر
ه توفر مياه شب صحية
باإلنسان
إلمتعلقة
إلمستدإمة
إلتنمية
متطلبات
إهم
إن
:
وتعزيزها
إإلنسان
صحة
حماية
-٦
ي
ر
وخدمات صحية .ويحسب هذإ إلمؤش من خالل قسمة عدد إلسكان إلذين إلتتوفر لهم هذه إلخدمات ؤىل مجموع
إلسكان.
ر
إلمؤش إلبيت عدة ر
ر
مؤشإت من إهمها:
يتضمن
:
البيئية
ات
المؤش
ثالثا-
ي
ر
إذ إلزرإعية إلصالحة للزرإعة,
إذ إلزرإعية  :يتضمن هذإ إلمؤش قياس جنصيب إلفرد من إإلر ي
 - ١جنصيب إلفرد من إإلر ي
إش .وإن إلزرإعة لها دور كبي يض تحقيق إلتنمية إلمستدإمة لما
إذ إلمتاحة للجنتاج إلزر ي
وكذلك جنصيب إلفرد من إإلر ي
توفره من غذإء للسكان إضافة ؤىل فرص إلعمل وب هذإ فاجنها تعد إلمحرك للنمو إإلقتصادي خاصة وإجنها من إلممكن إن
تساهم يض تخفيف حدة إلفقر وإلبطالة .
ر
إذ إلخضإء ؤىل مساحة
إذ إلحرجية :يبي هذإ إلمؤش نسبة إلتغي يض مساحة إإلر ي
 - ٢إلتغي يض مساحات إلغابات وإإلر ي
ر
إش أما إلعكس فاجنه يشي ؤىل
ر
إلز
جنتاج
إؤل
يادة
إمكاجنية
عىل
دل
تفعة
ر
م
إلمؤش
إلبلد إإلجمالية .فاذإ كاجنت نسبة هذإ
ي
إذ إلخضإء.
توسع إلتصحر و حفه ؤىل إإلر ي
إذ
إذ إلمصابة بالتصحر ونسبتها ؤىل إلمساحة إإلجمالية للبلد .ويعد تقليص مساحات إألر ي
 - ٣إلتصحر :قياس إإلر ي
إلصحرإوية من رشوط تحقيق إلتنمية إلمستدإمة.
ر
إلمؤش إلمؤسد عدة ر
ر
مؤشإت من إهمها:
المؤشات المؤسسية :يتضمن
رابعا-
ي
ر
 - ١إلحصول عىل إلمعلومات :يقيس هذإ إلمؤش مدى قدرة إإلفرإد عىل إلحصول عىل إلمعلومات وإلمتمثل بأعدإد
إلطلبة يض إلمدإرس إإلبتدإئية وإلثاجنوية وإلعليا (أي مجموع إلملتحقي بالمرإحل إلدرإسية إإلولية وإلثاجنوية وإلعليا) إضافة
مستخدم إلهوإتف إلثابتة وإلنقال .
ؤىل أعدإد
ي
إلعلم :وهو قياس أعدإد إلعلماء وإلمهندسي يض مجال إلبحث وإلتطوير
 - ٢عدد إلعلماء وإلمهندسي يض مجال إلبحث
ي
لكل مليون شخص.
إلمحىل
إلماىل عىل إلبحث وإلتطوير كنسبة مئوية من إلناتج
 - ٣إإلجنفاق عىل إلبحث وإلتطوير :ويمثل حجم إإلجنفاق
ي
ي
إإلجماىل.
ي
ر
إلت
إت
بالمؤش
قائمة
إلمتحدة
لالمم
وإإلجتماعية
إإلقتصادية
إلشوؤن
لدإئرة
إلتابع
إلمستدإمة
إلتنمية
فسم
طور
وقد
ي
يمكن إستخدإمها لقياس إلتنمية إلمستدإمة كما موضحة بالجدول (.)1
ر
إلت طورتها إألمم إلمتحدة
جدول( )1مؤشإت إلتنمية إلمستدإمة ي
ر
ر
إلمؤش
جنوع
إلمؤش
إلتسلسل
8
1
8
0
2
5

جنصيب إلفرد من إلدخل
إلمحىل
نسبة إإلستثمار من إلناتج
ي
إلميإن إلتجاري
إإلجماىل
نسية إلديون من إلناتج
ي
كثافة إستخدإم إلموإد وإلمعادن
إإلجماىل
نسبة إلمساعدإت من إلناتج
ي
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نسبة معدل إستهالك إلطاقة إلسنوي للفرد
نسبة إستهالك إلطاقة من إلمصادر إلمتعددة
كثافة إستغالل وإستهالك إلطاقة
كميات إلنفايات إلصناعية وإلميلية
كميات إلنفايات إلخطرة
ؤدإرة إلنفايات إلمشعة
تدوير إلنفايات
إلمسافة إلمقطوعة للفرد بوإسطة وسائط إلنقل
نسبة إلسكان دون خط إلفقر
جيت لتو ي ع إلدخل
معامل
ي
معدل إلبطالة
نسبة معدل إجور إإلجناث ؤىل إجور إلذكور
مستوى إلتغذية لالطفال
معدل إلخصوبة
إلعمر إلمتوقع عند إلميالد
إلصح
إلسكان إلمخدومون بالضف
ي
إلسكان إلمخدومون بمياه ر
إلشب
إإلطفال إلمحصنون ضد إإلمرإض
إإلساخ
إإلطفال يض مرحلة إلتعليم
ي
إلشباب يض مرحلة إلتعليم إلثاجنوي
معدل إإلمية
مساحة إلمسكن م 1للفرد
عدد إلجرإئم لكل  800000من إلسكان
إلسكان
معدل إلنمو
ي
سكان إلحض يض إلتجمعات إلرسمية وغي إلرسمية
إجنبعاث غا إت إلبيوت إلبالستيكية
درجة إستهالك طبقة إإلو ون
درجة تركز إلملوثات يض إلمناطق إلخضإء
إذ إلزرإعية إلدإئمة
مساحة إإلر ي
إستعمال إلمخصبات
إستعمال إلمبيدإت إلزرإعية
نسبة مساحة إلغابات ؤىل إلمساحة إلكلية
كثافة إستغالل إخشاب إلغابات
إذ إلمتصحرة
مساحة إإلر ي
نسبة إلسكان إلميقيمون يض إلمناطق إلساحلية
معدإلت إلصيد حسب إلنوع
معدإلت ترإجع مستوى إلمياه إلجوفية
نسبة مساحة إلمحميات إلطبيعية من إلمساحة إلكلية
أجنوإع إلنباتات وإلحيوإجنات إلمنقرضة
إإلسيإتيجية إلوطنية للتنمية إلمستدإمة
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تطبيق إلمعاهدإت إلدولية إلخاصة باإلستدإمة
نسبة إلمشيكي بشبكة إإلجنيجنت ؤىل مجموع إلسكان
عدد خطوط إلهاتف لكل  8000فرد
إلعلم
نسبة إإلجنفاق عىل إلبحث
ي
إلخسائر ر
إلبشية وإإلقتصادية جنتيجة إإلخطار إلطبيعية

مؤسد
ي
مؤسد
ي
مؤسد
ي
مؤسد
ي
مؤسد
ي

UN, Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies,, UN, NewYork,2001.
 .5أبعاد التنمية المستدامة
إصدرت لجنة إلتنمية إلمستدإمة إلمنبثقة عن قمة إألرض كتابا حول ر
مؤشإت إلتنمية إلمستدإمة تضمن جنحو ١٣٠
ر
ه إقتصادية وإجتماعية وبيئية وتكنولوجية ( دمحم ,1005 ,ص)801
مؤشإ مصنفة يض إرب ع فئات أو أبعاد رئيسية ي
ا
أول -البعد االقتصادي  :ويتضمن هذإ إلبعد إإلجنعكاسات إلحالية وإلمستقبلية للنشاط إإلقتصادي عىل إلبيئة وإلذي
يتضمن :
 - ١معدل جنصيب إلفرد من إستهالك إلموإرد إلطبيعية  :إذ يستهلك إلفرد يض إلدول إلمتقدمة وخاصة إلصناعية يض
إلمتوسط إضعاف ما يستهلكه إلفرد يض إلدول إلنامية من إلنفط وإلغا وإلفحم .ويرى سولو وهارتوك بان إإلستهالك
عي إلزمن فيكون هذإ
عي إلزمن ,أما إذإ إجنخفض عن مستوإه أو تناقص ر
يكون مستدإم إذإ حافظ عىل مستوإه أو تزإيد ر
إإلستهالك غي مستدإم.
 - ٢إلقضاء عىل إلفقر :تهتم إلتنمية إلمستدإمة يض إلدول إلنامية بتوجيه إلموإرد فيها من إجل إإلستغالل إإلمثل لتحسي
إلمحىل عىل إلمنتجات إلزرإعية وإلسلع إلمصنعة وإلخدمات سيدإد
ورفع مستويات إلمعيشة يض تلك إلبلدإن .فالطلب
ي
مع تزإيد إلسكان مما يتطلب إشباع إلحاجات إألساسية للفرإد من تلك إلسلع وإلخدمات يض إلبلدإن إلنامية.
 - ٣إلحد من إلتفاوت يض تو ي ع إلدخول :وتهدف إلتنمية إلمستدإمة ؤىل تقليل إلفوإرق وإلتفاوت يض تو ي ع إلدخول بي
إإلغنياء وإلفقرإء .وإن هذإ إلهدف يتطلب إلعمل عىل إن توجه إلسياسات إإلقتصادية وإإلجتماعية يض إلبلدإن إلنامية ؤىل
إستثمار إلموإرد إلمتاحة فيها وإلعدإلة يض إلتو ي ع بي إلجميع لضمان حقوقهم من تلك إلموإرد عىل شكل إستثمارإت
وسلع وخدمات وبأسلوب مستدإم يقلل من إلضغط عىل إلبيئة.
ثانيا -البعد االجتماع  :ويتضمن هذإ إلبعد إلمستلزمات إإلجتماعية لتحقيق إلتنمية إلمستدإمة وإستمرإرها :
 - ١إلحكم إلصالح :ويعد من إهم متطلبات إلتنمية إلمستدإمة توفر إلحكم إلصالح للمجتمع ويتم إختياره بأسلوب
إز وإن تكون إلمشاركة يض إلحكم من قبل جميع إفرإد إلمجتمع ,وإن تحقيق هذإ إلهدف سينعكس عىل إلقرإرإت
ديمقر ي
إلت ستكون يض صالح إلمجتمع.
إلسياسية وإإلقتصادية ي
ر
ه إلهدف إألساس لكل إألجنظمة إلسياسية .إذ إن
 - ٢توفي خدمات إلصحة وإلتعليم :ؤن إلتنمية إلبشية إلمستدإمة ي
هدف إلتنمية ر
إلبشية هو توفي إإلحتياجات إألساسية من خدمات صحية وبرإمج تعليمية متكاملة من إلمرإحل إألولية
ؤىل إلمرإحل إلعليا وإن إكتساب وتطوير إلمعارف وإؤلفرإد من إجل إلمساهمة إلحقيقية يض إستدإمة إلتنمية.
تعت إلتنمية إلمستدإمة يض هذإ إلمجال إلسيطرة وإلتحكم يض جنمو إلسكان وإإلهتمام
 -٣إلنمو
ي
إلسكان وتو ي ع إلسكان :ي
برعاية وتكوين إألشة بشكل عام ,وكذلك إلعمل عىل تو ي ع إلسكان بي إلمناطق إلحضية وإلريفية بصورة مخططة من
إلكيى.
إذ إلزرإعية وتخفيف حدة إلتلوث يض إلمدن ر
إجل عدم إلمساس بالبيئة إلخضإء إلمتمثلة باألر ي
إلبيت للتنمية إلمستدإمة تحقيق إلرفاهية إإلقتصادية لالجيال
ويعت إلبعد
ثالثا -البعد البيئ:
ي
ي
ر
معيد يتحسن باستمرإر مع
مستوى
توفي
من
وتمكينها
إلتلوث
من
وحمايتها
إلبيئة
عىل
إلحفاظ
مع
إلحاضة وإلقادمة
ي
مرور إلزمن وإن هذإ إلبعد يتضمن:
 - ١إلمحافظة عىل إلموإرد إلمائية :تهدف إلتنمية إلمستدإمة ؤىل إلمحافظة عىل إإلستخدإمات إلمائية من خالل تقليل
إلهدر وإنشاء إلسدود لخزن إلمياه وإلمحافظة عىل إلمياه إلجوفية وكذلك إلعمل عىل تحسي شبكات إلمياه وإلضف
إلصح وتحسي جنوعية مياه ر
إلشب.
ي
وتعت عدم إلمخاطرة باستخدإم كل ما من شأجنه إحدإث تغييإت كبية يض
:
إري
ر
إلح
إإلحتباس
من
إلمناخ
حماية
-٢
ي
إلعالم ,فاإلشعاعات إلمختلفة وإلمخلفات إلنووية وإلكيمياوية تؤدي ؤىل حدوث إثار سلبية وتغيإت مناخية
إلمناخ
ي
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تؤثر عىل إلحياة يض إلكرة إألرضية .فالهدف إإلساس للتنمية إلمستدإمة إلعمل عىل إيجاد بيئة خضإء خالية من إلتلوث
وحماية إلبيئة من جميع إألثار إلسلبية لجميع إلمخلفات إلصناعية.
ر
إلمعيد ومن
إلمستوى
تحسن
عىل
وإجنعكاسه
ية
جنتاج
رابعا -البعد التكنولوج :أدى إستخدإم إلتكنولوجيا ؤىل يادة إؤل
ي
ه:
إهم أبعاده ي
,فط إلبلدإن
 - ١إستعمال إلتكنولوجيا إإلجنظف يض إلصناعة :إذ إن إجنتشار إلصناعات وإلمنشات أدى ؤىل يادة إلتلوث ي
إلبيت من خالل فرض غرإمات مالية كبية أو وضع إجرإءإت
إلمتقدمة يتم إلحد من تدفق إلتلوث أو مكافحة إلتلوث
ي
وقوإجني صارمة عىل إلمنشات من إجل تقليل إلتلوث.
ر
تبت إلتكنولوجيا إلعالية :إن إلتكنولوجيا إلمستخدمة يض إلبلدإن إلنامية كثيإ ما تكون أقل كفاءة وإكي تسببا للتلوث
 -٢ي
من إلكنولوجيا إلمستخدمة يض إلبلدإن إلصناعية.
 .5االستنتاجات
 -8تنقسم ر
مؤشإت إلتنمية إلمستدإمة عادة ؤىل أرب ع فئات رئيسية بناء عىل تعريف إلتنمية إلمستدإمة جنفسه ,حيث
ر
مؤشإت إقتصادية وإجتماعية وبيئية وكذلك ر
تنقسم ؤىل ر
إلمؤشإت لتدل عىل
مؤشإت مؤسسية  ,ويتم إستنباط هذه
إلت تعالجها إلتنمية إلمستدإمة.
وضع معظم إلقضايا إلبيئية وإإلقتصادية وإإلجتماعية وإلمؤسسية ي
 -1ضورة بناء ر
مؤشإت ومعامالت لعملية إلتنمية إلمستدإمة إخذين بنظر إإلعتبار إألبعاد إإلقتصادية وإإلجتماعية
وتفصيىل.
وض ؤمستويي عام
ي
وإلبيئية وإلمؤسسية وفق ما متاح من بياجنات أو ما يمكن جمعه من بياجنات ي
 -8إن ر
مؤشإت عملية إلتنمية إلمستدإمة يتم إشتقاقها من أهدإف عملية إلتنمية إلمستدإمة لقياس درجة إؤلجنجا يض
ر
ر
وه مؤشإت مرجنة يختلف محتوإها من إلمؤشإت عددإ وجنوعا من منطقة ؤىل إخرى ومن فية منية ؤىل
هذه إألهدإف ,ي
ر
إخرى بشكل ينسجم مع أهدإف تطوير وتطبيق هذه إلمؤشإت.
 -0تصنف إلتنمية إلمستدإمة عىل إجنها تنمية من إسفل  Development from belowوهذإ يعز ويسهل إلدور
لت تقوم بتطبيقها من خالل إلمشاركة إلشعبية.
إلتخ
طيس وإلتنموي للهيئات وإلمؤسسات يض إلمجتمعات إلمحلية ي
ي
ر
ئيد حالة إلدول من خالل
وه تقيم بشكل ر ي
 -2تعكس إلمؤشإت مدى جنجاح إلدول يض تحقيق إلتنمية إلمستدإمة ي
معايي رقمية يمكن حسابها ومقارجنتها مع دول أخرى.
يعت إجننا مطالبون بوصفنا سكاجنا وصناع قرإر بتغيي طرق تعاملنا مع إإلشياء يض
 -5إن تطبيق فلسفة إلتنمية إلمستدإمة ي
ه إلمحافظة عىل إلبيئة ,وتحقيق جنمو إقتصادي معقول ,وتحقيق إلعدإلة
بيئاتنا إلمحلية وإلسي جنحو إتجاهات رئيسة ي
وبالتاىل سيقود ؤىل تحسي مستوى إلمعيشة ,وضمان حياة جيدة للجميع.
إإلجتماعية.
ي
 .5التوصيات
ه تنمية باربعة أبعاد إقتصادية وإجتماعية وبيئية ومؤسسية وعند قياس مستوى إؤلجنجا لهذإ
 -8إن إلتنمية إلمستدإمة ي
إلنوع من إلتنمية إلبد من تطوير ر
تغس هذه إلجوإجنب.
إت
مؤش
ي
 -8إلتنمية إلمستدإمة عملية مجتمعية لذلك يجب أن تساهم فيها كل إلفئات وإلقطاعات وإلجماعات ,وإل يجو
ؤعتمادها عىل فئة قليلة أو مورد وإحد.
إلمؤشإت إإلقتصادية وإإلجتماعية وإلبيئية وإلمؤسسية من َ
ر
قبل
 -1ضورة توفي قاعدة بياجنات دقيقة ومنتظمة عن
إلمنظمات وإلمؤسسات ,لمتابعة تقييم أدإء إلتنمية إلمستدإمة وتحسي هذإ إألدإء.
 -8يجب تحديد ؤسيإتيجية طويلة إلمدى ,وتحديد أهدإف مرحلية وخطط وبرإمج محددة كون إلتنمية عملية وإعية
تص إلغايات إلمجتمعية وتليم بتحقيقها بموجب أسلوب حضاري يحافظ عىل طاقات إلمجتمع.
محددة إلغايات ,ي
ر
 -0دعوة إلهيئات وإلمؤسسات إلمختصة للتوسع يض إلدرإسات وإلبحث بشأن صياغة مؤشإت تتالءم مع أهدإف
إلت يمكن من خاللها قياس مدى جنجاحها يض تحقيق إلتنمية إلمستدإمة وفق أسلوب ومنهجية رقمية
إلتنمية فيها ,ي
دقيقة ,ويشكل ذلك ؤضافة جنوعية ألصحاب إلقرإر يض هذه إلدول لتحليل خطوإتهم إلسياسية وإإلقتصادية وإلبيئية
ومرإجعتهم لتحسي أدإئهم عىل صعيد إلتنمية إلمستدإمة.
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